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OLIVIER-MAILNIEUWS nr 4, dd 6 april 2008 
 
Oliviernieuws dd 6 april 2008 
 
Nieuwe leden Olivier: 
Danique de Laat wordt nieuw groepslid van Olivier. De eerste kennismaking zal bij de aangekondigde 
bowlingavond zijn. Haar ouders heten Peter de Laat en Marlies van der Aa. Danique is 18 jaar en woont 
bij haar moeder in Berkel-Enschot. 
Verdere informatie en kennismaking volgen. We hopen natuurlijk dat Danique, en ook haar ouders, zich 
snel bij Olivier thuis zullen voelen. 
Aangepaste naam-, adres-, mail- en telefoongegevens van zowel ouders als jongeren zijn inmiddels 
rondgestuurd met de vraag aanvullingen aan Marjan Pollemans door te geven, zodat de gegevens up to 
date kunnen worden gehouden.  
Voor de twee nog openstaande plaatsen wordt in overleg met MEE verder gezocht naar geschikte 
kandidaten. 
 
Samenstelling en activiteiten werkgroepen: 
In de laatste Oliviervergadering (maandag 28 maart) is een oproep gedaan voor geïnteresseerden in 
deelname aan de volgende nieuwe werkgroepen: 

- werkgroep inventaris/inrichting gemeenschappelijke ruimte 
- werkgroep lokale sponsoring 

Marjo Bouman heeft al haar belangstelling voor de werkgroep inventaris kenbaar gemaakt. Anderen 
kunnen hun belangstelling aan Bert Stasse doorgeven. 
Verder geldt nog steeds de toezegging van MEE dat werkgroepen ook op de expertise van MEE een 
beroep kunnen doen. Initiatief moet van werkgroepen komen. 
Verder is afgesproken dat Bert Stasse de voorzitters van de werkgroepen belt voor het actualiseren van 
de activiteiten per werkgroep in het planningsschema dat begin maart in de Oliviervergadering is 
besproken. 
 
Sponsoracties: 
De wijnverkoop bij AH in Oisterwijk (zaterdag voor Pasen) was een succes: 100 flessen meer verkocht 
dan voor Kerstmis in Moergestel. 
Nieuwe wijnbestellingen kunnen bij Leny de Ruiter worden opgegeven. Er is rood, droge en zoete witte 
wijn en rosé. Kosten per fles: 5,50 euro waarvan ongeveer de helft voor Olivier. De opbrengst van de 
wijnacties is zoals afgesproken voor de Verenigingsactiviteiten. 
We proberen ook mee te doen met de Moergestelse TV-bingo in oktober a.s. 
 
Website: 
Neem een kijkje op de website! De vormgeving is inmiddels duidelijk en de teksten zijn weer beter 
leesbaar en bijgewerkt naar de stand van zaken van nu. Het is de bedoeling om een chatpagina voor 
jongeren en ouders te maken, zodat iedereen daarop ideeën kan lozen en z’n hart kan luchten. Verder 
moet er een pagina komen met “Olivier in het nieuws”. 
 
Expertise: 
Zoals in de vorige mailnieuwsbrief is aangekondigd, schakelen we meer expertise van buiten in.  
Bert Reintjes ondersteunt de werkgroep Zorg. Inmiddels heeft een ergotherapeut van ASVZ (Isabelle Tijl) 
een advies uitgebracht over medisch noodzakelijke aanpassingen en heeft een orthopedagoog van ASVZ 
(Mariska Eijsberg) geadviseerd over de groepsvorming van de jongeren en de indeling van de 
appartementen. Zij is en wordt ook betrokken in de 'sollicitatiegesprekken' met nieuwe kandidaten. In de 
voorbereiding van haar advies is Mariska op bezoek geweest bij alle jongeren. 
Ook de werkgroep Bouw heeft van enkele deskundigen advies gekregen bij het becommentariëren van 
de bouwtekeningen. 
 
Zorg: 
Deze week hebben tweede-ronde-gesprekken plaatsgevonden van de Werkgroep Zorg met de drie 
zorgverleners die voor deze gespreksronde zijn uitgenodigd: Prisma, ASVZ en Lunetzorg. Van de 
gesprekken worden verslagen gemaakt en volgende week bespreekt de Werkgroep Zorg haar 
bevindingen na deze ronde van gesprekken. 
 
Bouw: 
Er is een boekje gemaakt van alle relevante laatste tekeningen, verslagen en adviezen. Dat is een goed 
initiatief en reuze handig, omdat daarmee de uitgangspunten voor de bouw gebundeld vastliggen en er 
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dus geen verwarring kan ontstaan door het opduiken van oudere en tegenstrijdige informatie. Is een idee 
dat ook door andere werkgroepen kan worden gebruikt. Volgende week dinsdag (8 april) is er een 
afspraak tussen vertegenwoordigers van de Werkgroep Bouw, Bert Stasse, vertegenwoordigers van 
Stromenland en de architect en binnenhuisarchitect over de indeling van de gemeenschappelijke ruimte. 
 
St Antoniushuis: 
De planning is dat rond mei de bouw een aanvang neemt. Reken een jaartje voor het hele proces: dat wil; 
zeggen dat de jongeren over ongeveer een jaar in Moergestel zullen gaan wonen. 
Het logo van Olivier komt op het bord op de bouwplaats te staan naast dat van Stromenland, de 
aannemer etc. 
 
Klein Oliviertje: 
De apotheker die zich in het eerstelijnscentrum in het St Antoniushuis gaat vestigen heeft een zoon 
gekregen en de naam is…Olivier! Gelukwensen van Olivier voor Olivier zijn verzonden, natuurlijk met een 
fles wijn (voor de ouders). 
 
 


